
 

 

Realizacja programu „Za życiem”  

 

Zadanie to jest  finansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych – 

dotacja celowa.  

Wartość zadania na lata 2022 – 2026 to 8.034 180 zł  

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizuje  zadanie z zakresu administracji rządowej, 

wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego 

załącznik do uchwały Nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniającego 

uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2022 

r. poz. 64), w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-

rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków 

koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712) – zadanie 2.4 

„Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 

roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”. 

 

Krótki opis zadania  

W ramach realizacji dotacji celowej odbywać się będą spotkania z różnymi specjalistami 

(psycholog, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, neurologopeda, tyflopedagog). Cele działań 

podejmowanych w ramach dotacji celowej:  

- rozpoczęcie i/lub kontynuacja zajęć wspierających rozwój cyklicznie odbywających się na 

terenie poradni lub innych placówek współpracujących (np. przedszkoli, do których 

uczęszcza dziecko),  

- usprawnianie funkcji motorycznych, 



- usprawnienie procesów myślowych,  

- usprawnianie pamięci słuchowej i wzrokowej,  

- usprawnienie artykulatorów,  

- usprawnienie motoryki dużej i małej,  

- nauka nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości dziecka,  

- kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym 

indywidualnym możliwościom dziecka,  

-  wyrabianie orientacji przestrzennej, 

- rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, 

kształtowanie umiejętności funkcjonowania w nim,  

- rozwijanie poczucia świadomości własnego ciała, jego schematu i orientacji w przestrzeni 

oraz samoobsługi prowadzące do niezależności od innych w prostych zadaniach życia 

codziennego, wdrażanie do samodzielności,  

- integracja odruchów,  

- terapia widzenia,  

- emocjonalne korzyści dla rodziny - poczucie wpływu na rozwój dzieci, bezpieczeństwa i 

nadziei, 

- zwiększenie kompetencji rodziców (uczestniczą w terapii i uzyskują na bieżąco wskazówki 

do pracy w domu),  

- zwiększenie zaangażowania rodziców i polepszenie więzi z dzieckiem w trakcie pracy ze 

specjalistami,  

- zwiększenie świadomości rodziców na temat prawidłowości i nieprawidłowości 

rozwojowych,  

- zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców. 

 


